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 (03/4/7002؛ تاریخ پذیرش: 3/7/7002)تاریخ دریافت: 

 چکیده
شهرستان سردشتت استت     یهاجنگلدر بخشی از حریق جنگلی اطفای  یهاهستگایا مناطق مناسب احداث یابیمکان ،هدف این پژوهش

فاصتله از جتاده، فاصتله از رودهانته، فاصتله از      معیارهتای  استاس  بر جنگلتی  اطفتای حریتق   یهتا ستتگاه یا یابیت مکتان نقشۀ  بدین منظور

استتخرا  وزن معیارهتای انتختابی در     منظتور بته شتد    تهیته جنگل و فاصله از مناطق مستکونی  حاشیۀ پیشین، فاصله از  یهایسوزآتش

 و وزن هر معیتار  ندشد سهیمقا (AHPمراتبی )سلسلهتحلیل  فراینددر قالب زوجی و  صورتبه از معیارها هرکدام ،مناطق مناسب یابیمکان

  دارد یابیت مکتان در انتختابی   یارهایمعاهمیت را در بین بیشترین  ،درصد وزن 74با فاصله از جاده معیار که نشان داد   نتایج آمد دستبه

نتتایج    شتد استتخرا    یابیت مکتان نقشتۀ   ،از معیارها و تلفیق آنها و اعمال الیۀ محدودیت کتاربری ارایتی   هرکدامپس از تهیۀ نقشۀ وزنی 

 رهوردار استب اطفای حریق ستگاهیاحداث ا یبرا یمناسب طشرای از منطقه از درصد 70 که نشان داد اطفای حریق یهاستگاهیا یابیمکان

اطفای منطقۀ مناسب برای احداث ایستگاه  عنوانبه شدهاستخرا  یهاپهنههکتار، یکی از  3کمتر از مساحت با  یهاپهنهحذف که پس از 

دارای هطتر   درصتد از منتاطق   47/02کیلتومتری نشتان داد    73در نظر گرفته شد  نتایج تحقیق با در نظر گرفتن شعاع عملکردی  حریق

گذشتته را نیتز    یهایسوزآتش یهاپهنهتمام  ،یمن اینکه این شعاع عملکردی  شودیمتوسط پهنۀ انتخابی پوشش داده زیاد  یسوزآتش

  دهدیمپوشش 

 ی، شعاع عملکردی گروه یریگمیتصممراتبی، سلسله، تحلیل یسوزآتش ی:دیکل یهاواژه

 

 مقدمه

ارکان توستعۀ پایتدار محستو      نیترمهماز  جنگل

 وپیچیتده و پویاستت    یاکوسیستتم  نکهیا باو  دوشیم

آن در حالتت   ۀدهنتد لیتشتک در حالت عتادی اجتزای   

 استت  گرفتهض و تخریب قرار رتع در معرض، اندتعادل

(Akbarzadeh et al., 2017)  نیترمهماز  یسوزآتش 

همتواره   کته  شتود یممحسو   هاجنگلعوامل مخر  

 کنتتدیمتتحیتتاتی را تهدیتتد   یهتتاستتتمیاکوسایتتن 

(Bakhshandeh Savadroodbari et al., 2017)   در

در  ستوزی آتتش  زیتاد  صورت وسعت، شتدت و تکترار  
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و  دچتتار تیییتتر شتتده هتتاگونتتهجنگتتل، ارزش کیفتتی 

پست و نامرغو  که از نظتر تجتاری ارزشتی     یهاگونه

 ;Banj Shafiei et al., 2009) شتوند یم ، ظاهرندارند

Mohammadi et al., 2010)  آمتار ستازمان    استاس بر

ستاالنه صتدها    ،ی کشتور ار، مراتتع و آبخیتزد  هاجنگل

 دهتد یمت رخ  کشتور در منتاطق مختلت     یستوز آتش

(Moradi et al., 2016 ) Mohammadi et al. (2010) 

طتی  در کته در ایتران    انتد کردهدر پژوهش هود اشاره 

هزار هکتتار   77( حدود 7047-7043دورۀ چهارساله )

 در  انتد شتده ر دچار حریتق  طبیعی کشو یهاجنگلاز 

الزم و ارائتۀ راهکارهتای    یهتا ینیبشیپبا  که یصورت

ی از وقوع چنین حتوادیی آستان   جلوگیر ،فنی مناسب

  است

 آذربایجتان  استتان  طبیعی یهاجنگل اعظم بخش

 مستاحت  کهاند شده واقع سردشت شهرستان در غربی

هتا،  ستازمان جنگتل   مهندستی  دفتر آمار براساس آنها

 هکتتار  هتزار  07در حتدود   ،کشور یزداریع و آبخمرات

 یمختلفت ی هایسوزهرساله آتش  شودیم زده تخمین

در  کته  یطوربه ،دهدیمنطقه رخ م نیا یهادر جنگل

 شیبت مجموع  در ،(7047-7003) سالهده یآمار ۀدور

ایتتر  منطقتته در نیتتا یهتتاجنگتتلاز  هکتتتار 333از 

رفتتت  نیبتتاز  هشتت در فصتتول گتترم و  یستتوزآتتتش

(Beygi Heidarlou et al., 2014 )   منشتتتت

و اهتدافی ماننتد    بتوده منطقه انستانی   یهایسوزآتش

بتتا  مبتتارزه  داشتتته استتتتوستتعۀ ارایتتی کشتتاورزی 

استتت  فتتوریتی یاتیتتعمل ،جنگتتل در یستتوزآتتتش

(Rizvandi & Jour Gholami, 2016)،   در بنتابراین

شناستایی منتاطق دارای بیشتترین احتمتال     گام اول، 

 تتوان یمت زیترا   ،داردبسیار اهمیتت  ، یسوزآتشوع وق

گیری یتتا جلتتوگیری از گستتترش ستتریع  پیشتتبتترای 

  را انجتتام داد الزم یهتتایزیتتربرنامتته، یستتوزآتتتش

جلتوگیری  به  شهیهم ،یسوزآتشزودهنگام  صیتشخ

بته  را  مختر   آیتار  و شتود یمت  آن منجتر از گسترش 

 ( Fleming et al., 2003هواهتد رستاند )   کمترین حد

رفتتار   بررسییکی از اقدامات اصلی در مبارزه با آتش، 

آتش تحت ت ییر شترایط مختلت  جتوی، توپتوگرافی،     

(  Viegas, 2004پوشتتش گیتتاهی و انستتانی استتت ) 

با شکست مواجته   یسوزآتشاز  یریشگیپ که یهنگام

آغتاز   ابتدایی مراحل ازباید  یسوزآتشتوق  ، شودیم

 ( Chandler et al., 1983) شود

 هاسازمانو  هاگروهافراد،  کهاست  یتیموقعبحران 

 ،معمتول  یهاهیروو با استفاده از  شوندمیمواجه  با آن

(  Booth, 1993) ستتتندینقتتادر بتته مقابلتته بتتا آن   

بیش از  ینشانآتش یهاستگاهیا موقعبه یرسانهدمات

مناستب   یهتا مکتان در  هتا آنهر چیز مستلزم استقرار 

 ۀبهینت انتختا     (Khan Ahmadi et al., 2014است )

 هاآنبررسی  تابع اصول و یوابطی است که هامکاناین 

 استتت  ریتتگوقتبستتیار مشتتکل و  ،ستتنتی ۀبتته شتتیو

بیشتر تابع مالکیت زمتین   ،هاستگاهیاسنتی  یابیمکان

 یتواننا  ی و مواردی از این دست استو سالیق مدیریت

 بتر زمتان یر و ؤمت  عوامتل  همتۀ  همزمان یریکارگبهدر 

سنتی معرفتی   یابیمکانمعایب  از توانیم را آن بودن

 هایروشیکی از  ( Khan Ahmadi et al., 2014) کرد

تحلیتتل  فراینتتد چنتتدمعیاره، یریتتگمیتصتتممتتتداول 

که  (et al., 2011 Tsiko) است 7(AHP) مراتبیسلسله

 ممکتن  مراتبتی سلسلهصورت مسئله را به کردنفرموله 

 یکمت مختل   یارهایمع توانمیبه کم  آن، و  کندیم

  (Ghodsipour, 2010) نظتر گرفتت  را مستئله   یفیکو 

 یارهتا یمعدر تعیین وزن  مراتبیسلسلهتحلیل  فرایند

 ۀستامان و  دور از ستنجش مکانی موجود و تلفیق آن با 

  استتتتت متتتتؤیر 7(GIS) اطالعتتتتات جیرافیتتتتایی 

(Alee Mahmoudi Sarab, 2015 )  تتتتتاکنون

اطفتای   یهاستگاهیا یابیمکانبارۀ رمختلفی د یهاپژوهش

به متوارد زیتر    توانیماست که از جمله گرفته انجام  حریق

 Kazemi Rad & Hadiani (2009) اشتتاره کتترد  

را در شهرستتان   ینشانآتش هایایستگاه ۀنیبه یابیمکان

تحلیتل شتبکه و    یهاروش از استفاده و باقم انجام دادند 

را ایستتتگاه جدیتتد  پتتنج ،مراتبتتیسلستتلهتحلیتتل  فراینتتد

 
1. Analytic Hierarchy Process 

2. Geographic Information System 
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نشتان داد کته الگتتوی   آنهتا  هتتای یافتته   دادنتد پیشتنهاد  

و متدت   مناستب نیستت   ،موجتود  یهتا ستگاهیاپراکنش 

دقیقته   پتنج بیش از  ینشانآتش یهودروهازمان رسیدن 

در  Sheikholeslami & Escort (2012)  استتتت

 یهتا ستتگاه یا یابیت مکتان تحقیقی بته توزیتع فیتایی و    

و روش  GISر ستتنند  بتتا استتتفاده از شتته ینشتتانآتتتش

 شتهر  موجود هایپرداهتند  ایستگاه مراتبیسلسلهتحلیل 

از  و هتار   نیستتند  کتافی  شهر کل پوشش برای سنند 

 در  قرار دارنتد ( دقیقه پنج تا سه) استاندارد پوشش شعاع

 یعملکترد شتعاع   از هتار   منتاطق  برای مذکور پژوهش

و یتابی  مکتان  یدیت جد هایایستگاه موجود، هایایستگاه

 Darban Astaneh et al. (2014)  شتتدپیشتتنهاد 

 یمنت یا هتدمات  و نشتانی آتش هایایستگاه یابیمکان

اطالعات جیرافیتایی و   ۀسامان از استفاده را با ییروستا

 روانیشت  در شهرستتان  AHP و شتبکه  لیت تحلروش 

 نتتایج  براستاس  آنهتا چرداول استان ایالم انجام دادند  

 77و ارزیابی مجدد تحلیتل شتبکه،    هاهیالهمپوشانی 

بتا توجته بته جمعیتت و روستتاهای      را ایستگاه جدید 

  کردنتتد یبنتتدتیتتاولوتحتتت پوشتتش پیشتتنهاد و   

Chevalier et al. (2012)  شتتتبکۀ یبررستتتبتتته 

در  کپارچته ی یکترد یروبتا   ینشتان آتتش  یهتا ستگاهیا

 بانیپشتت  ستتم یسبتا استتفاده از    پرداهتنتد و   یبلژ

 تتتراکمماننتتد فاصتتله و  ییپارامترهتتاو  یریتتگمیتصتتم

 نشان دادنتد  ،یاقهیدقهشت عملکردو شعاع  یتیجمع

بتتا شتتعاع  کشتتورایتتن  ینشتتانآتتتش ستتتگاهیا 03 کتته

را  یاحتمتال حتوادث   درصد از 02استاندارد،  یعملکرد

 ۀلئمسی   عنوانبه یابیمکان ئلۀمس  دهندیمپوشش 

شتد    مطتر   Badri et al. (1998)چندمعیاره توستط  

اساس زمان ستفر از ایستتگاه تتا    بری  مدل ارائۀ آنها با 

 یابیمکان یهاشاهصجای مسافت، بهدیده نقطۀ حادیه

، ارائتۀ حتداکثری هتدمات،    هتا نته یهزکاهش حداکثری 

و  هتا ستتگاه یارعایت زمان استاندارد، حداقل همپوشانی 

وجتتود منتتابع آ  را در نظتتر گرفتنتتد و بتتا استتتفاده از  

معیارهتتای احتتداث  نیتتترمهتتمآرمتتانی،  یزیتتربرنامتته

هتای  کاستی وکردند را ارزیابی ی نشانآتش یهاستگاهیا

در  Liu et al. (2006)  قبلی را پوشش دادنتد  یهامدل

 ینشتان آتش یهاستگاهیا یابیمکانپژوهش هود برای 

و سیستم اطالعات مکانی  گانمورچکلونی از الگوریتم 

و تخصتتیص  یابیتتکتتانمبتته استتتفاده کردنتتد و در آن 

موجتود و   یهتا ستتگاه یااستاس  بتر جدید  یهاستگاهیا

 جدید پرداهتنتد   یهاستگاهیامناسب برای  یهامکان

Forkuo & Quaye-Ballard (2013) ی در پژوهشتت

 ینشتان آتتش سیستم پاسخ ایتطراری   معرفیمنظور به

در غنا از معیارهای مقدار فاصله و زمتان   GISمبنای بر

 هتا تیت م مورو تت هیر در زمتان    هتا هجتاد ، شیب سفر

 استفاده کردند 

مناستب   یهتا مکتان  یابیت مکتان زمینۀ  تاکنون در

و ایتران   یهاجنگلدر ی نشانآتش یهاستگاهیااحداث 

 ،زاگرس و شهرستتان سردشتت   یهاجنگلهصوص هب

 و تحقیقتات  نگرفتته انجتام  جتدی و کتاربردی    قیتحق

 یهتتاستتتگاهیا یابیتتمکتتان زمینتتۀدر  اغلتتب موجتتود

بتا توجته بته     بنتابراین  ؛شهری بوده استت ی نشانآتش

شهرستتتتان سردشتتتت   یهتتتاجنگتتتلاینکتتته در 

و امکانتات مناستبی    ددهیمی مکرر رخ هایسوزآتش

و مقابله در برابر حریتق وجتود    موقعبهبرای تشخیص 

اطالعتات   ۀستامان بتا استتفاده از    حایر ، پژوهشندارد

 معرفتی دف با هت  AHP روش یریکارگبهو  جیرافیایی

 گرفت انجام  ترارزانو مدتر اکار حفاظتی یهاسامانه

 

 هاروش و مواد

 پژوهشۀ منطق

 هکتتتار 4/72074بتتا مستتاحت   تحقیتتقمنطقتتۀ 

شمالی قرار  04در زون  UTM مبنای سیستم تصویربر

 جیرافیتایی  ۀمحتدود در  مکتانی دارد و از نظر موقعیت 

 عتتتترض شتتتتمالی و  00°74'77"تتتتتا  77°00'3"

طول شترقی در قستمت    43°43'44" تا 70°43'33"

شمال شترقی شهرستتان سردشتت و قستمت شترقی      

و حداکثر ارتفتاع   7333زا  با حداقل ارتفاع  ۀرودهان

آبادی  04(  این منطقه 7)شکل  واقع استمتر  7027

مناطق غربتی آن   ؛دهدیمو ی  شهر )رَبَط( را پوشش 
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 قترار تسطیح شده و تحت کشت و کاربری کشتاورزی  

 0/4400) درصتد  70است و مساحتی در حدود  تهگرف

 مرتتع آن درصتد   73  حتدود  شودیمرا شامل  هکتار(

 0/004) مناطق مسکونیآن درصد  7، هکتار( 4303)

هکتتتتتتار(  2/0202)آن  درصتتتتتد 70، هکتتتتتتار(

  درصتتتتد 34ستتتتنگی و  یهتتتتایزدگتتتترونیتتتتب

  استتتتارایتتتی جنگلتتتی  آن  هکتتتتار( 7/74343)

(Beygi Heidarlou et al., 2014)  

 

 

 در استان آذربایجان غربی و شهرستان سردشت تحقیق ۀمنطق ییایجیراف تیموقع -7 شکل

  

 روش پژوهش

 یابیمکاندر  مؤثرانتخاب معیارهای 

در ایتتن پتتژوهش، بتتا توجتته بتته نظتتر کارشناستتان 

متترور منتتابع علمتتی و و نیتتز  ،یستتوزآتتتشمتخصتتص 

 یابیتتمکتتانمعیارهتتای ت ییرگتتذار در  ،شتترایط منطقتته

 مشخص شد: اطفای حریق یهاستگاهیا

: یکتی از عوامتل ت ییرگتذار بتر     هاجادهفاصله از   7

دسترستی بته    حتد ، ینشتان آتتش  یهاستگاهیاانتخا  
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 اطفتای حریتق   یهتا ستتگاه یاهطوط ارتبتاطی استت    

بایتد دسترستی ستریع و     ،دوری از ترافیت   منظتور به

شریانی اصلی یا فرعتی داشتته    یهاجادهمستقیمی به 

 ؛(Habibi et al., 2008شند )با

آ   یهتتتاستتتتمیس: هتتتارودهانتتتهفاصتتتله از   7

، هتا از آ  دریاچه توانیمرا  اطفای حریق یهاستگاهیا

عمیتق(، نهرهتتا،  نیمته )عمیتق و   هتا ، چتاه هتا رودهانته 

  کترد آ  تت مین   راهبردیر یذهایا  هاچشمه، هاقنات

 یشناست آ جیرافیتایی و   یهتا یژگت یومنابع آبتی بته   

(  بتا توجته بته    Ghafouri, 2012قه متکی استت ) منط

 ژهیت وبته شرایط کوهستتانی پهنتۀ رویشتی زاگترس و     

وانی ستازمان  نتات ارایی جنگلی شهرستان سردشتت و  

، بهتترین  ینشتان آتششیرهای آ   یکشلولهآ  برای 

 ،اطفتتای حریتتق  یهتتاستتتگاهیامنتتابع آبتتی بتترای   

 زا  کوچت  در  ۀرودهانت  ژهیوبهمنطقه ) یهارودهانه

 سردشت( است 

فاصتله از منتاطق مستکونی: متییرهتایی ماننتتد       0

عوامتل   تت ییر  عمتده  طتور به فاصله از مناطق مسکونی

 یهاستگاهیا یابیمکانکه با  دهدیمرا نشان  یتیجمع

( و Aliabadi et al., 2017ارتبتاط دارد )  اطفای حریق

در مقدار و دفعات هستارت وارد   یاکنندهتعیینعامل 

 ؛ستهاجنگلبه 

تعداد و تکترار   پیشین: یهایسوزآتشفاصله از   4

نقتتاط  ۀدهنتتدنشتتانحتتوادث در منتتاطق مختلتت    

استتت و مکتتان  یستتوزآتتتشدر حتتوادث  ریپتتذبیآستت

سمت چنین مناطقی کشش بیشتری باید به هاستگاهیا

 ؛داشته باشد

بتا توجته بته اهمیتت      جنگتل:  ۀحاشیفاصله از   3

 یهتا ستگاهیابهینۀ  ارایی جنگلی، برای انتخا  مکان

افتزایش   ستبب ، نزدیکی به این پوشتش،  اطفای حریق

و پیشتتگیری از توستتعه زیتتاد  یرستتانهتتدماتستترعت 

  شودیم یسوزآتش

معیارها بر اساس شرایط موجتود در   در مرحلۀ بعد

 ,.Beygi Heidarlou et alشتدند )  یبندطبقهمنطقه 

2014 ) 

تحلییی   فراینییدتعیییین وزن معیارهییا بییا روش 

 مراتبیلسلهس

 یهتا ستگاهیا یابیمکانمؤیر در  ۀگانپنج یهاعامل

و  AHPاز روش  یریتتتگبهتتترهبتتتا  اطفتتتای حریتتتق

 AHPروش   شتتدندگروهتتی، مقایستته  یریتتگمیتصتتم

 کته  ی معیارهاستت دودوبته زوجی و  ۀمقایسمبتنی بر 

 دراولتین قتدم     ندکیم تسهیل را محاسبات و قیاوت

از مویتوع   راتبتی مسلستله ، ایجاد ساهتار AHP روش

 (7)شتکل   (Ghodsipour, 2010) است یبررس تحت

 

 جنگلی اطفای حریق یهاستگاهیا یابیمکان مراتبیسلسلهتحلیل  -7 شکل
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وزن و درجۀ اهمیتت نستبی هریت  از معیارهتا و     

بتتا تهیتتۀ پرسشتتنامه و ارستتال آن بتته     ارهتتایمعزیر

مقایسۀ زوجتی   AHP، در قالب نظرصاحبکارشناسان 

پرسشنامۀ دریتافتی،   74ی نتایج آورجمعپس از  شد و

ی زوجی هریت  از متخصصتان بته    هاسهیمقاماتریس 

شتد    Expert Choice 11 افزارنرمشکل جداگانه وارد 

پتتس از ادغتتام و ترکیتتب    شتتدهبیتتترکمتتاتریس 

ی انفرادی، با استتفاده از میتانگین هندستی    هاسهیمقا

شد  در  دهاستفاعناصر  وزنو برای تعیین  دست آمدبه

 7/3بیشتتر از   هتا پرسشنامهمواردی که نرخ سازگاری 

بود، به دفعاتی که ستازگاری بته حتد مجتاز )کمتتر از      

 ، مجدداً تکمیل شدند برسد( 7/3

 یابیمکاناولیۀ  ۀنقشتهیۀ 

یافتته بته هتر    اهتصاصپس از مشخص شدن وزن 

 منظوربهآنها )زیرمعیارها(،  یهاطبقهی  از معیارها و 

)جدول  یابیمکانمعیارهای مؤیر در  یهانقشهترکیب 

استاندارد شدند  برای این منظور مقدار وزن  هاهیال، (7

یافته به هر معیار در ارزش طبقتات مختلت    اهتصاص

یر  شده و سپس معیارها بته روش هطتی وزنتی بتا     

اوزان  نکتتهیابتتا توجتته بتته  یکتتدیگر تلفیتتق شتتدند   

 تتر انینما منظورهببین ی  و صفر بودند،  آمدهدستبه

 73کوچت ، مقتادیر اوزان در عتدد     یهتا تفاوتشدن 

 در نظتر   همچنین با توجه بته  (re-scaleیر  شدند )

اطفتای  ایستتگاه   یابیت مکتان در  پنج معیار متؤیر  گرفتن

  و بتدون واحتد استت    33 عتدد  ، حداکثر مطلوبیتت حریق

در  Jenks یبندطبقه با روش ۀ نهایینقشبدین ترتیب، 

  وزنتتی در محتتدودۀ) کتتامالً نامناستتب  ۀقتتچهتتار طب

 در محتتتتتدودۀ وزنتتتتتی  ) ، نامناستتتتتب(0/74-4/0

 در محتتدودۀ وزنتتی  ) ، نستتبتاً مناستتب (0/74-0/74

در محتتدودۀ وزنتتی  ) مناستتب کتتامالًو  (0/03-0/74

 ،یبندطبقه روش نیا در شد  یبندطبقه (7/40-0/03

 شتود یم نییتع یاگونهبهطبقات  نیب یشکستگ نقاط

  یت  در مشتابه  ریمقاد ممکن وجه نیتراسبمن به که

 و شتود  حتداکثر  هاطبقه نیب تفاوت و گیرند قرار گروه

 ،رندینگقرار  هاص یهاطبقه در عاریه چند ای  ی اگر

  شتتودینمتت داده اهتصتتاص آن بتته یمقتتدار چیهتت

(North, 2009; Sanjary, 2007 ) 

 تحقیقدر منطقۀ  قاطفای حریایستگاه  یابیمکانمؤیر در  یهاعامل -7جدول 

 عامل *هانقشهمنبع تولید 

 هاجادهفاصله از  منطقه از نقشۀ توپوگرافی و فاصلۀ اقلیدسی از آنها یهاجادهاستخرا  شبکۀ 

 فاصله از حاشیۀ جنگل کاربری و پوشش منطقهنقشۀ از  آمدهدستبهفاصلۀ اقلیدسی از پوشش ارایی جنگلی منطقه، 

 فاصله از رودهانه ۀ دائمی منطقه )زا  کوچ (فاصلۀ اقلیدسی از رودهان

 فاصله از مناطق مسکونی کاربری و پوشش منطقهنقشۀ از  آمدهدستبهفاصلۀ اقلیدسی از مناطق مسکونی منطقه، 

 پیشین یهایسوزآتشفاصله از  پیشین منطقه یهایسوزآتشفاصلۀ اقلیدسی از الیۀ وکتوری 

 ست متر ا 03* اندازۀ پیکسل تصاویر 
 

 اراضی و پوشش محدودیت کاربری

 تا حد زیادی اطفای حریقاجرای عملیات  که ازآنجا

بایتتد بستتتگی دارد، بتته شتترایط و هصوصتتیات منطقتته 

؛ مناستب قترار گیرنتد    یهتا یکتاربر مناطق انتخابی در 

شده برای تهیهارایی  و پوشش از نقشۀ کاربری بنابراین

استفاده شد  (Beygi Heidarlou et al., 2014) منطقه

)شتتامل  یتت رستتتری محتتدودیت بتتا کتتد  الیتتۀ تتتا 

 یهایکاربر)شامل  صفرو  (جنگل و مرتع یهایکاربر
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 (ستتنگی یهتتایزدگتترونیتتبمستتکونی، کشتتاورزی و 

ترتیتب بترای منتتاطق مناستب و نامناستب اجتترای     بته 

 عنتوان بهنقشه ) این  یرسپس با  عملیات تهیه شود 

 یهتا مکتان ، یبایت مکتان اولیتۀ  نقشه در  ماس (نقشۀ 

اطفتای   عملیتات اجرای نامناسب که دارای محدودیت 

اولیته   یابیت مکتان نقشۀ و  بگیرندامتیاز صفر  ،اندحریق

  دوشتصحیح 

 اطفای حریقشعاع عملکرد ایستگاه تعیین 

 کته  یمستافت  حتداکثر  ای ستگاهیا یعملکرد شعاع

 یکوتاه زمانمدت در تواندیم اطفای حریق یهودرو

 تیاهم ستگاهیا استقرار یهامکان تخا ان در ،کند یط

 یصتورت  در اطفتای حریتق   یهتا ستگاهیا  دارد یاژهیو

 دهند انجام مطمئن و موقعبه یرسانهدمات توانندیم

 نیکمتتر  در و باشتند  مستقر مناسب یهامکان در که

 یهتا تیمحتدود  و موانتع  بتا  شدن مواجه بدون و زمان

 یبترا   رستانند ه بحادی محل به را شانیروهاین ،طیمح

 دیت با ابتتدا  هتا ستتگاه یا دیت مف یعملکترد  شعاع نییتع

 زمتان  در اطفتای حریتق   یهودروهتا  مجتاز  سترعت 

 ریت ز ۀرابطاز  دی؛ شعاع عملکرد مفشود یر  استاندارد

 :(Sheikholeslami & Escort, 2012شد ) محاسبه

 7 ۀرابط
  ×)به دقیقه(  سرعت متوسط هودروها

 دیمف عملکرد شعاع=   به محل حادیه دنیرس یحداکثر زمان مطلو  برا

03 

در ایتتتن پتتتژوهش ستتترعت متوستتتط هتتتودروی 

کیلتومتر در ستاعت و حتداکثر زمتان      43 ینشتان آتش

 دقیقه در نظر گرفته شتد و  73رسیدن به محل حادیه 

کیلتومتر   73مفید  یشعاع عملکرد اساس رابطۀ باال،بر

 آمد  دستبه

احتداث   منتاطق مناستب  استخرا  برای  در نهایت

 کتامالً بتا اولویتت    یهتا مکتان  ،اطفای حریتق ایستگاه 

بر  پنج هکتاربیشتر از مناسب و نسبتاً مناسب با سطح 

 یزداریت ها، مراتع و آبخسازمان جنگلاساس استاندارد 

 Forests, Range and Watershed) کشتتتور

Management Organization, 2015)  احتداث  بترای 

 رفته شد در نظر گ اطفای حریقایستگاه 

 اطفای حریق یابیمکان نقشهاعتبارسنجی 

 و تعیتین  یابیت مکاننقشۀ ارزیابی صحت  منظوربه

از  اطفتای حریتق  ایستتگاه  موقعیت مناسب یا مطلو  

منطقه  جنگل یسوزآتشهطر نقشۀ همپوشانی روش 

(Beygi Heidarlou et al., 2014    استتفاده شتد ) در

محتتل  ایتتن مرحلتته بتتا همپوشتتانی شتتعاع عملکتتردی 

در  اطفتای حریتق   ستتگاه یابرای ستاهت   شدهانتخا 

مقتدار   آن، یستوز آتتش هطتر  نقشتۀ  سطح منطقه با 

طبقتات بتاالی هطتر     ه درشتد دادهسطح پوشش قرار 

، درصتد  واقتع  در  شتد در منطقه محاستبه   یسوزآتش

متعلتق بته منتاطق پوشتش      یهتا کستل یپهمپوشانی 

 یهتا کستل یپو  اطفای حریقایستگاه توسط  شدهداده

بسیار زیتاد و زیتاد    یسوزآتشهطر  متعلق به طبقات

مکتان پیشتنهادی بایتد     ،  بر ایتن استاس  شدمحاسبه 

ارایی اطراف هتود را  دید بیشتری از یا وسعت  میدان

مساحت بیشتری از ارایتی   حالنیع درداشته باشد و 

 را یسوزآتشاز نظر زیاد تا هیلی زیاد  هطرجنگلی با 

  پوشش دهد

 

 نتایج

زوجتی و وزن نهتایی معیارهتا    هتای  مقایسته  نتایج

، )درصتد وزن  74با ( فاصله از جادهنشان داد که معیار 

در احتداث  یر ؤبیشترین اهمیت را در بین معیارهای م

فاصله از رودهانه )بتا   و دارد اطفای حریق یهاستگاهیا

پیشتین   یهتا یسوزآتشفاصله از درصد اهمیت(،  70

 74بتا  جنگل )حاشیۀ ز (، فاصله اصد اهمیتدر 77با )

 77بتا  ( و فاصتله از منتاطق مستکونی )   درصد اهمیتت 

بعدی قترار گرفتنتد  نتتایج     یهاردهدر ( درصد اهمیت

 زوجی و وزن نهایی زیرمعیارهتا نشتان داد  های مقایسه

، هتتارودهانتته، هتتاجتتادهکتته کمتتترین فاصتتله از   

منتاطق   و جنگتل حاشتیۀ  پیشتین،   یهتا یستوز آتش

دارنتد   هتا ستگاهیادر احداث  مسکونی اهمیت بیشتری
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 آمد  دستبه 7/3کمتر از ها قیاوتناسازگاری  مقدار ،آمتده دستت بته استاس نتتایج   برهمچنین  ( 7)جدول 

 AHPبا روش  جنگلی اطفای حریق یهاستگاهیا یابیمکان معیارها و زیرمعیارهای مؤیر درمقادیر وزن  -7جدول 

 نسبی وزن طبقات نهایی وزن اریمع

 740/3 )متر( هاجاده از لهفاص

33 - 3 044/3 

733 - 33 734/3 

733 - 733 702/3 

733 - 733 732/3 

733 < 344/3 

 700/3 )متر( فاصله از رودهانه

7333 - 3 333/3 

0333 - 7333 733/3 

3333 - 0333 770/3 

0302 - 3333 302/3 

 774/3 )متر( پیشین یهایسوزآتشفاصله از 

7333 - 3 004/3 

4333 - 7333 730/3 

0333 - 4333 720/3 

4333 - 0333 734/3 

73302 - 4333 303/3 

 744/3 )متر( جنگل حاشیۀفاصله از 

733 -3 407/3 

033 - 733 034/3 

333 - 033 707/3 

7704 - 333 327/3 

 777/3 )متر( فاصله از مناطق مسکونی

7333 - 3 003/3 

7333 - 7333 704/3 

0333 - 7333 730/3 

0037 - 0333 704/3 

 

 از فاصتله  معیارهتای  ۀنقشت  ۀتهیت نتایج حاصتل از  

 یهتا یستوز آتتش ، فاصله از رودهانه، فاصله از هاجاده

از منتاطق   فاصتله  و جنگتل  ۀحاشتی فاصتله از   پیشین،

 شده است  داده نشان 3 تا 0 یهاشکل مسکونی در

 اطفتای حریتق   یهتا ستگاهیا یابیمکان ۀیاول ۀنقش

وزنتی معیارهتا در    یهتا نقشته جنگلی حاصل از تلفیق 

در چهار طبقه نشان داده شده است  هرکتدام   0شکل 

اطفتای   یهتا ستتگاه یااحتداث   یهامکان یهاطبقهاز 

 بیت ترتبته از کامالً مناسب تتا کتامالً نامناستب     حریق

نطقته  درصد از کتل م  00/74و  00/00، 04/07، 74/0

  ردیگیمدربر را 

ماست ( در   ۀهمچنین با یر  الیۀ محدودیت )الی

به منتاطق   اطفای حریق ی اولیۀ ایستگاهابیمکاننقشۀ 

دارای محدودیت عملیات اطفای حریتق، امتیتاز صتفر    

 یابیت مکتان  ۀشتد اهتصاص داده شد و نقشتۀ تصتحیح  

 (  2استخرا  شد )شکل  اطفای حریقاحداث ایستگاه 
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 )تصویر سمت چپ( هارودهانه)تصویر سمت راست( و فاصله از  فاصله از جادۀ اصلیطبقات  ۀقشن -0 شکل

 

 

 )تصویر سمت چپ( جنگل ۀحاشی)تصویر سمت راست( و  پیشین یهایسوزآتشفاصله از طبقات  ۀنقش -4 شکل

  
 ی اطفای حریقهاستگاهیای احداث ابیمکاننقشۀ اولیۀ  -0شکل  نقشۀ طبقات فاصله از مناطق مسکونی -3شکل 
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 سردشت ۀجنگلی در منطق اطفای حریقمناطق مناسب احداث ایستگاه  -2شکل 

 

درصتتد از  20/4فقتتط  ،0مقتتادیر جتتدول  براستتاس

مساحت منطقه از شرایط کامالً مناسبی بترای احتداث   

 تیمحدود ۀبا در نظر گرفتن الی اطفای حریقایستگاه 

 کاربری برهوردار است 

 3بتا مستاحت کمتتر از     یهتا پهنته حتذف   پس از

هکتار در طبقات مناسب و کامالً مناسب و بتا تحلیتل   

 هتا پهنهمانده، در نهایت یکی از باقی یهاپهنه ترقیدق

دلیتل  بته سبب قرارگیری نسبی در مرکتز منطقته و   به

از ارایتی   یتتر عیوست ارائۀ امکان دسترسی بته ستطح   

ا مطلتو  بترای   مکانی بهینه ی عنوانبهجنگلی منطقه 

 ( 4احداث ایستگاه اطفای حریق انتخا  شد )شکل 

 7023شتده از رودهانتۀ اصتلی حتدود     پهنۀ انتخا 

متتر و از   03ی پیشتین  هایسوزآتشی هاعرصهمتر، از 

متر فاصله دارد و در مجاورت  73/300مناطق مسکونی 

 جادۀ اصلی و در حاشیۀ ارایی جنگلی واقع است 

 شتده گرفتته کرد مفید در نظر با توجه به شعاع عمل

کیلتومتر(، نتتایج    73) اطفای حریق یهاستگاهیابرای 

همپوشانی شعاع عملکردی منطقتۀ پیشتنهادی بترای    

ی بتا نقشتۀ هطتر    جنگلت  اطفای حریق ستگاهیاحداث ا

 شتتتتده بتتتترای منطقتتتته  تهیتتتته یستتتتوزآتتتتتش

(Beygi Heidarlou et al., 2014   نشان داد کته ایتن )

درصتتد از  24/00و  43/04ترتیتتب شتتعاع حرکتتتی بتته

ی منطقه را سوزآتشهطر بسیار زیاد و زیاد  یهاطبقه

 ( 0و شکل  4)جدول  دهدیمپوشش 



 070 003تا  070، صفحۀ 7002، پاییز 0مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال دهم، شمارۀ 

 

 محدودیت کاربری ۀپس از اعمال نقش یابیمکان ۀمساحت طبقات مطلوبیت نقش -0جدول 

 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( طبقات مطلوبیت

 00/70 4/4427 نامناسب کامالً

 34/70 0/0034 نامناسب

 77/73 3403 مناسب

 20/4 0/7003 کامالً مناسب

 

 

 سردشت ۀجنگلی در منطق اطفای حریقمنطقۀ پیشنهادی برای احداث ایستگاه  -4شکل 

 

 یسوزهطر آتش ۀبا نقش یشنهادیپ ۀشعاع عملکرد منطق یهمپوشان -4جدول 

 یسوزآتشطبقۀ هطر  )هکتار( مساحت درصد

 سیار کمب 37/7004 30/37

 کم 02/3733 43/02

 متوسط 44/0222 73/47

 زیاد 37/3000 24/00

 بسیار زیاد 07/4237 43/04
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 منطقه یسوزآتشنقشۀ هطر با  اطفای حریقبرای احداث ایستگاه  پیشنهادی ۀپهن همپوشانی -0شکل 

 

 بحث

نیازهتتای اساستتی در منتتاطق جنگلتتی در یکتتی از 

 ۀبهینت  احتداث و  یابیت مکان ،یسوزآتشمعرض هطر 

اطالعتتات  ۀستتامان  استتت اطفتتای حریتتق ایستتتگاه 

مکتانی و انتختا     لیوتحلهیتجز( در GISجیرافیایی )

دقتت و   از اطفتای حریتق   یهتا ستتگاه یا ۀبهینت مکان 

 در  (Johnson, 2008) استت برهتوردار   زیادیکارایی 

همراه  مراتبیسلسلهتحلیل  فراینداستفاده از  ،نیب نیا

العات جیرافیایی در انتخا  مکتان بهینته   اط ۀسامانبا 

  (Darban Astaneh et al., 2014) دارد زیادیکارایی 

Eldin & Eldrandaly (2004)  در پتژوهش هتود   نیز

 AHPو  GIS یریکتارگ بته یت  سیستتم جدیتد را بتا     

 ،یکپتارچگی ایتن دو  کته  و نشان دادنتد   معرفی کردند

مهتارت  نیز ستطح   دهالت کاربر را با هر عنصر دیگر و

  دهدیمکامپیوتر را کاهش  کار با برای الزم

 احتداث  بتر  متؤیر  معیارهای اهمیت یا وزنمقادیر 

نشان  AHPجنگلی با روش  اطفای حریق یهاستگاهیا

  داشتجاده بیشترین اهمیت را  داد که معیار فاصله از

 وقتوع  امکتان  شیافزا در ت ییر کنار در هاراهیا  هاجاده

توستط انستان در    یستوز آتتش ع دلیل وقتو به) قیحر

 یبحرانتت مواقتتع در ،(هتتارودهانتتهو  هتتاجتتاده ۀحاشتتی

باشد  در واقتع   مؤیر اطفای حریق اتیعمل در تواندمی

معیارهتتا در اهتصتتاص زمتتین بتته  نیتتترمهتتمیکتتی از 

 یهتا جتاده یتا   هاراه نزدیکی به ،اطفای حریقایستگاه 

از این طریق سرعت  چراکه ؛( است7و  7)درجه اصلی 

کته   شتود یمت تا حد زیتادی بیشتتر    هاستگاهیا واکنش

زوجتی   هتای هآمتده از مقایست  دستت براساس نتایج بته 

کمتترین  کته  جاده مشخص شد  زیرمعیارهای فاصله از

در ساهت ایستگاه  زیادیفاصله از جاده دارای اهمیت 

 ی دیگتر هتا پتژوهش کته بتا نتتایج     است اطفای حریق

(Arab Amiri et al., 2013; Khan Ahmadi et al., 2015) 

نیز در پژوهش هود  Parhizgar (2004) مطابقت دارد 

قرارگیتتری ایستتتگاه در مجتتاورت  کتته نشتتان دادنتتد 

 است  یابیمکاناصلی از عوامل مثبت  یهاجاده
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دائمتی   یهارودهانه معیار فاصله از براساس نتایج،

   دوم قتترار گرفتتت  ۀرتبتتاز نظتتر درصتتد اهمیتتت در  

Ziyari & Yazdanpanah (2011)  نیتتز در پتتژوهش

 یهتا نیماشت دسترستی ستریع    کته  هود اشاره کردند

هرچقتدر   به منابع آبی از یروریات استت   یسوزآتش

اهمیت آن در اهتصتاص زمتین    ،این فاصله کمتر باشد

 عامتل    آ شتود یمت بیشتتر   اطفای حریقبه ایستگاه 

اطفتای   یهتا ستتگاه یا در آتتش  کننتدۀ هاموش اصلی

 آ  منتابع  بته  دسترستی  رواز این  است جنگلی حریق

 یهتا ستتگاه یامختزن   کتردن  پتر  بترای  و کافی دائمی

 کمتترین  در ینشتان آتتش  یهتا نیماشو  اطفای حریق

؛ دارد زیتادی  اهمیتت  مواقتع ایتطراری   و ممکن زمان

 موفقاز عوامل مهم و  ،دسترسی به آ  ،گرید عبارتبه

  ستتتتتهاجنگتتتتل یستتتتوزآتتتتتشدر اطفتتتتای 

(Hadiani & Kazemi rad, 2009  )بتته توجتته بتتا 

 و ینشتان آتتش  هتودروی  آ  محدود مختزن  گنجایش

 ینشتان آتتش  پایگاه در آ  مقدار کافی ذهیرۀ یرورت

ا بت  و ایتطراری  در مواقتع  مخزن مجدد کردن پر برای

 در روستتایی  ینشتان آتش پایگاه که است الزم ،سرعت

کمتترین   بتا استتفاده   قابتل  جتاری  آ  منتابع  نزدیکی

  شود ساهته مکاناتا و هزینه

یتا دارای ستابقۀ    یستوز آتتش  زیاد هطرمناطق با 

در ایجتتاد هطتتر   زیتتادیپتانستتیل  ،وقتتوع حریتتق 

دیگر  یهاپژوهش  در دارنددر این مناطق  یسوزآتش

 زیادو پتانسیل هطر  یسوزآتشنیز به مناطق مستعد 

ت ییرگتتذار در ستتاهت  یارهتتایمعیکتتی از  عنتتوانبتته

  کیتتتد شتتتده استتتت ت  اطفتتتای حریتتتق ایستتتتگاه 

(Darban Astaneh et al., 2014; Khan  

Ahmadi et al., 2015) ،  معقتول و منطقتی   بنتابراین

مجاورت در  اطفای حریق یهاستگاهیاساهت  است که

 ،درهتی یهاتودهجنگلی و  ارایی ۀحاشیو  هارودهانه

  بتتا توجتته بتته اینکتته هتتدف  قتترار گیتترداولویتتت  در

 وگیری از هستتارتجلتت ،اطفتتای حریتتق یهتتاستتتگاهیا

در مناطق جنگلی است،  یسوزآتشبیشتر یا گسترش 

نزدی  بته منتاطق    اطفای حریق یهاستگاهیا هرچقدر

سرعت  ،ساهته شوند یسوزآتش زیادجنگلی با سابقۀ 

کتاهش   ستبب  توانتد یمت  ینشتان آتتش عمل نیروهای 

 جنگلی شود  یهاتودهوارد بر  یهاهسارت ریچشمگ

Beygi Heidarlou et al. (2014)   نشان دادند کته

از  یمنتاطق  در پیشین یهایسوزآتشموارد  نیشتریب

 یدسترست  کته  افتتد می اتفاق ارایی جنگلی سردشت

 دیگتر و ایتن مویتوع در    استت  شتتر یب آنهتا  به انسان

 فاصتله از صتورت  بته ( Dong et al., 2005) هتا پژوهش

نشتان داد کته      نتتایج استشده مناطق مسکونی ارزیابی 

اهمیتت را در  بیشترین زدی  به مناطق مسکونی نواحی ن

جنگلتی   اطفتای حریتق   یهتا ستگاهیااهتصاص زمین به 

از  یانستان  یهتا ستکونتگاه  یکت ینزدو  یدورچراکه  ،دارند

 قیت حرعوامل متؤیر در بتروز    گریداز  ،یجنگل یهاعرصه

  تتت ییر دهتتدیمتتو تتت ییر عوامتتل انستتانی را نشتتان  استت 

اطفتای   یهاستگاهیا یابینمکاجمعیت از عوامل اصلی در 

، یستوز آتتش احتمال وقتوع   ،و با افزایش آناست  حریق

 دبت اییمت ناشتی از آن افتزایش    یهتا هستارت و  هانهیهز

(Darban Astaneh et al., 2014  )Lei et al. (2003) 

فاصتله از منتاطق    ند کهنیز در پژوهش هود نشان داد

گاه برای ایست زیادی اهمیت ،مسکونی و عامل جمعیت

 دارد  اطفای حریق

نیتز نشتان    اطفای حریتق ایستگاه  یابیمکاننتایج 

در نزدیکتی جتاده    آنهتا داد که مناطق مناسب احداث 

 محققان همختوانی دارد دیگر  هاییافتهقرار دارد که با 

(Arab Amiri et al., 2013)    کتته نتتایج نشتتان داد

 کیلتومتر(  73) منطقۀ انتخابی و شتعاع عملکتردی آن  

درصتتد از منتتاطق بتتا هطتتر  47/02ر متوستتط طتتوبتته

 یهتا پهنته  همتۀ و  دهدیمرا پوشش  زیاد یسوزآتش

پیشین در داهل ایتن شتعاع عملکترد     یهایسوزآتش

 د نقرار دار

 ،Rizvandi & Jorgholami (2016) با توجه به پژوهش

 یستوز آتتش  انواع ۀهم یبرا یسوزآتش مدیریت ۀپای

تفاوت اساسی  ،یسوزآتش یا وسعت اندازه از نظرصرف

 جنگتل  در یستوز آتتش  متدیریت بنیادی  اصل  ندارد

 بته  توجه بدون) فراهم آوردن تمهیداتی از است عبارت
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 و دسترستی بته آتتش    منظتور بته  ،(یستوز آتش ۀانداز

هسارت  کمترین هم تا یسوزآتش مؤیر و یفور کنترل

 بتا  مبتارزه  باشتد   منطقتی  هتا نته یهز هم و ایجاد شود

محستو    فتوریتی  یاتیعمل ، ی جنگل در یسوزآتش

 کنتترل  دهیت چیپ ۀمجموعت  در بتودن  موفتق  و شودیم

 کارکنتان  همتراه بته  مناسب سازماندهیمستلزم  آتش،

 و تت ییر  زیتاد به اهمیت بستیار   توجه است  با یاحرفه

جتاده و   فاصله ازمعیارهای ارتفاع از سطح دریا،  فراوان

 همچنین بتا و  یسوزآتش زیادمناطق با هطر و سابقۀ 

جتاده و رودهانته و    فاصتله از معیار  ادیز ریت ی به توجه

در ستاهت   یستوز آتتش  زیتاد  مناطق با هطر و سابقۀ

 که شودیم شنهادیپجنگلی  اطفای حریق یهاستگاهیا

منتاطق   در انتخا را  ارهایمعاین  ،اجرایی یهادستگاه

  همچنتین  در نظر گیرند احداث ایستگاه اطفای حریق

این روش در سایر مناطق جنگلی که  شودیمپیشنهاد 

یت    عنتوان بهتا در صورت مناسب بودن،  شود بررسی

روش استاندارد برای شناسایی مناطق مناسب احتداث  

 د شوایستگاه اطفای حریق معرفی 

 

 یریگجهینت

در ایتتن  شتتدهنتتتایج نشتتان داد کتته روش استتتفاده

تحقیق برای انتخا  مکتان مناستب احتداث ایستتگاه     

 یابیت مکتان روش مناسبی باشد   تواندیمای حریق اطف

مناستب  مکانی  ۀپهندر ی   اطفای حریق یهاستگاهیا

و استتانداردهای موجتود و    ارهتا یمعبا در نظر گترفتن  

بتتا  GISبررستتی شتتعاع عملکتتردی آن در محتتیط    

 بترای مناستب  روشی  تواندیم AHPروش  یریکارگبه

ریتق  نقاط مطلتو  احتداث ایستتگاه اطفتای ح    تعیین 

 یهتا گتروه بته   ،شتده انتختا  پهنۀ  که یطوربه ،باشد

کمتی   زمتان  متدت در  که دهدیماطفای حریق امکان 

 یستوز آتشارایی جنگلی با هطر به سطح وسیعی از 

نتتایج   دسترستی داشتته باشتند    زیاد تتا هیلتی زیتاد    

جلتوگیری از  مهمتی در   تت ییر  تواندیمپژوهش حایر 

نگلتی و اتختاذ   ج یهتا یستوز آتشو کنترل گسترش 

مدیریتی صحیح تشخیص و اطفای حریتق   یهامیتصم

 باشد  داشته
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Abstract 

The present study aimed to provide the best locations for forest fire fighting stations in the Sardasht 

forests located in the northwest of Iran. For this purpose, site selection map for construction of 

firefighting station was prepared using five factors consist of proximities to river, to road, to former 

fires, to forest edge and to residential areas. In order to extract the weight of the selected criteria in 

locating suitable areas, each criterion was compared in a pairwise manner using Analytical Hierarchy 

Process (AHP) and the weight of each criterion was obtained using the Expert Choice ver.11 software. 

Results showed that proximity to road with 24 percent of importance had the highest weight among 

the selected criteria for locating the forest fire fighting stations. After providing weighted maps of 

criteria and their integration and applying land use restriction layer map, final site selection map was 

created. Preliminary results of this study made this point that the proposed zones cover about 29 

percent of the study area, with good conditions required for construction of fire station. After 

excluding the small zones with an area less than 5 ha, one of the most suitable zones was proposed as 

the best location for construction of fire station. Furthermore, the validation of proposed zone and 

station location was carried out using a previously developed fire risk map with consideration of 10 

km action radius surrounding the station. The selected zone covers about 97.81 percent of susceptible 

regions from high to very high classes regarding the forest fire hazard. 

Keywords: Action radius, Analytical Hierarchy Process, Fire, Group decision making. 



 

 


